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خالل هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تساهم في استدامة النمو االقتصادي بدول الشرق األوسط وشمال  نهدف من  :ملخص
، وباستخدام تحليل االنحدار لبيانات السالسل الزمنية المقطعية  2015-2001إفريقيا ، من خالل دراسة تجريبية على الفترة 

كشفت نتائج دراستنا إلى أن من أهم محددات النمو االقتصادي بالمنطقة هو ،  PCSEباعتماد على تقديرات ، و ) بيانات البانل(
اإلنفاق الحكومي  والصادرات اللذان تبين أن لهما تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا وحجم هذا التأثير يفوق باقي المحددات، كما اتضح 

التطور المالي يساهمون إيجابيا على النمو االقتصادي، لكن من النتائج أيضا أن كل من االستثمار المحلي، القوى العاملة، السياحة و 
  .لالستثمار األجنبي المباشر تأثير سلبي على النمو االقتصادي

  دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ؛PCSEتقديرات  ؛البانلبيانات  ؛النمو االقتصادي :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: : This study analyzes the determinants of economic growth in the Middle East 
and North Africa (MENA) using panel data analysis, taking annual data covering the 
period 2001-2015, our empirical results based on panel corrected standard errors (PCSE 
estimator) showed that the government finale consumption expenditure and exports are 
the key determinants of economic growth in the investigated countries. Furthermore, the 
estimated growth regression indicates that domestic investment, labor force, tourism and 
financial development significantly contribute to the MENA’s growth. However, the 
results revealed that the foreign direct investment negatively impacted growth and cannot 
boost the economic growth of examined countries 
Key words: economic growth; panel data; PCSE estimator; Middle East and North 
Africa 
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  : مقدمة
ى تجسيد أهداف تسعى الدول خاصة الدول المتقدمة إلى تحقيق تقدما في مجال التنمية المستدامة من خالل سعيها إل 

االقتصادي، ثم  ، ومفهوم التنمية المستدامة حسب الباحثين يرتبط بعدة جوانب، انطالقا من الجانبالتنمية المستدامة
و التنمية المستدامة .الخ..ضافة إلى جوانب أخرى كالحوكمة والجانب األمني، باإلالجانب االجتماعي، والجانب البيئي

بالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة "هي نموذج شامل حيث عرفتها األمم المتحدة 
كما تتمثل . الجتماعية و االقتصادية، ويضع هذا التعريف في الحسبان االعتبارات البيئية، ا"عن تلبية احتياجاتها الخاصة

مجتمع أمن يتمتع / 3البطالة،محاربة الفقر و / 2صادي المستدام،تحقيق النمو االقت/ 1:أولويات التنمية المستدامة في 
ودول . حماية البيئة واإلدارة المستدامة لألراضي/ 5توفير خدمات البنية التحيتية،/ 4فيه الجميع بالمساواة والعدالة، 

ل إفريقيا والشرق األوسط على غرار باقي الدول تسعى هي كذلك إلى التحسن في مجاالت التنمية المستدامة، شما
لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث في العوامل التي من شأنها أن تزيد من النمو االقتصادي بالمنطقة، حيث يقيس النمو 

وانب األخرى الخاصة بالتنمية المستدامة، فحسب االقتصادي الجانب االقتصادي الذي يعد المحرك األساسي للج
Kuznets(1955)1  عدم (والجانب االجتماعي ) النمو االقتصادي(الذي شرح لنا العالقة ما بين الجانب االقتصادي
، فإن توزيع الدخل يكون غير متساوي في المراحل المبكرة من نمو، لكن هذا التوزيع ال يلبث إال )المساواة في الدخل

تحرك نحو المساواة في نهاية المطاف مع استمرار النمو االقتصادي، وبالتالي فإن هذه العالقة تأخذ شكل معكوس أن ي
U i.  

فإنه يساهم كذلك في  ،Kuznets(1955)وكما يساهم النمو االقتصادي المستدام  في العدالة االجتماعية في نظر 
، الذي افترض هو األخر أن العالقة ما بين Grossman and Krueeger(1991)2تحسين النوعية البيئية في نظر 

، وأطلق علي هذه العالقة في األدبيات االقتصادية  Uالنمو االقتصادي والتلوث البيئي تكون كذلك على شكل معكوس 
ه محل اهتمام العديد من الباحثين اعتقادا منهم أن تالبيئي، وأهمية النمو االقتصادي المستدام كان Kuznetsبمنحى 

  :يعد المحور األساسي للتنمية المستدامة، ولذلك جاءت إشكالية دراستنا كالتالي
  التي تساهم في  زيادة النمو االقتصادي بدول شمال إفريقيا والشرق األوسط؟ عواملماهي ال

  :انطالقنا أثناء إعدادنا لهذا البحث من الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة
ادي بدول شرق األوسط وشمال إفريقيا هو الصادرات، باعتبار أن أغلبية الدول من أهم محددات النمو االقتص -

 .بالمنطقة تعتمد على ثرواتها الطبيعية كالنفط والغاز
قد يكون لإلنفاق الحكومي واالستثمار المحلي أهمية بالغة في النمو االقتصادي للدول محل الدراسة مقارنة  -

 .زال يعد عقدة المنطقة بالنظر إلى مفهومه االستعماريباالستثمار األجنبي المباشر الذي ال ي
                                                             

i Inverted U-Shaped relationship 
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 .السياحة كذلك تعد من العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي في تحفيز النمو االقتصادي بالمنطقة -
 : أهمية وأهداف البحث

مال إفريقيا، تهتم هذه الدراسة بتحليل العوامل التي تساهم في تحفيز النمو االقتصادي لدى دول الشرق األوسط وش
باعتبار أن النمو االقتصادي يعد من أهم محددات التنمية المستدامة من جهة، والنمو االقتصادي المستدام يساهم في 
تحقيق باقي  محددات التنمية المستدامة من جهة أخرى، لذلك تحاول هذه الدراسة إيجاد تلك القنوات التي تزيد من 

لدول قيد الدراسة، كما تهدف هذه الدراسة إلي االطالع على مختلف الدراسات النمو أو تلك التي تحد من النمو با
التجريبية السابقة التي بحثت في مختلف نماذج النمو االقتصادي ، واستخلصت لنا أهم محددات النمو االقتصادي 

  .بمختلف الدول
  :منهجية البحث

، ثم القياس يةنهجماألدبيات االقتصادية، ثم نا من خالل عرض IMRADاعتمادنا في تحرير هذه الورقة على منهجية 
الدراسات السابقة، : أوال: ، وبالتالي فإن هيكل الورقة سيكون كما يليوأخيرا الخاتمة وأهم النتائج النتائج ومناقشة النتائج

يار هذه المنهجية ألنها مناقشة النتائج، وتم اخت: النتائج، خامسا: العينة والمتغيرات، رابعا: منهجية القياس، ثالثا: ثانيا
تتناسب وطبيعة اإلشكالية، حيث تسهل علينا معالجة  تلك اإلشكاليات التي تعتمد في اإلجابة عليها على القياس 
االقتصادي من خالل مراجعة مختلف الدراسات التجريبية السابقة وتلخيص أو التعرف على مختلف المتغيرات وطرق 

قة كذلك هو شرح المنهجية القياسية المعتمدة في الدراسات مع اإلشارة إلى سبب قياسها ، ومن إيجابيات هذه الطري
اختيار هذه المنهجية عن باقي المنهجيات في القياس االقتصادي، باإلضافة إلى مناقشة نتائجنا ومقارنتها مع النتائج 

  . المتحصل عليها من الدراسات السابقة
  : الدراسات السابقة: أوال

 :التطور المالي .1
القطاع المالي في نظر العديد من الباحثين يساهم بطريقة أو بأخرى في زيادة النمو االقتصادي لدى الدول، فحسب  

Levine(1997)3  فان النظام المالي له خمس وظائف في االقتصاد وهي تسهيل الحد من المخاطر، تحصيل المعلومات
، تعبئة المدخرات، وتسهيل )مراقبة المؤسسات(ريع الممولة حول االستثمار وتخصيص الموارد، يعمل على مراقبة المشا

التبادل، كل هذه الوظائف تسهل االستثمار والذي يحفز بدوره النمو االقتصادي، وبالعكس، هناك دراسات أشارت إلى 
ة، نرد دراسة ومن بين الدراسات التي بحثت في هذه اإلشكالي. أن التطور المالي ليس له أهمية في ترقية النمو االقتصادي

Hassan et al.(2011)4  أين أظهرت نتائج 2007- 1980دولة نامية ومتقدمة خالل الفترة  168التي درس فيها ،
على بيانات السالسل الزمنية المقطعية أن التطور المالي يساهم في النمو  Grangerمتجه االنحدار الذاتي وسببية 

 Menyah etاستخدم   2008-1965قدمة،إفريقيا وخالل الفترة االقتصادي لدى الدول النامية عكس الدول المت
al.(2014)5  سببيةGranger  أشارت النتائج أن التطور المالي ال يسبب النمو االقتصادي إال في حالة البنين، ، و
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د تأثير معنوي سيراليون، وجنوب إفريقيا ، أما في حالة زمبيا فتبين أن هناك عالقة في اتجاه متبادل ما بينهما ، وال يوج
 Durusu-Ciftci etدولة الباقية ،  وفي دراسة أخرى من إعداد  15للتطور المالي على النمو االقتصادي ب

al.(2016) 6  استخدم فيها منهجيةARDLi دولة وخالل الفترة  40على بيانات السالسل الزمنية المقطعية لــ
ايجابيا وعلى المدى الطويل على النمو االقتصادي بالدول ، واتضح من النتائج أن التطور المالي يؤثر 1989-2011

 .محل الدراسة
على تونس خالل Ghali(1999) 7أما الدراسات التي ركزت على دول شمال إفريقيا والشرق األوسط، نجد دراسة      

ى أن التطور ، كشفت النتائج عل Grangerوسببية  Johansen، فباستخدام التكامل المشترك لـــ1993-1963الفترة 
على ست دول من دول  Abu-Bader et al.(2008)8المالي قد يكون محرك النمو االقتصادي ، ونذكر دراسة 

MENA مقاربة (باستخدام متجه االنحدار الذاتي ، فToda & Yamamoto ( أكدت النتائج أن التطور المالي
- 1980خالل الفترة  Kar(2011)9اسة يؤدي إلى النمو االقتصادي بخمس دول من أصل ستة دول، وأشارت در 

إلى أنه  ال يوجد  Granger، التي استخدمت ست مؤشرات تقيس التطور المالي، حيث أشارت نتائج سببية  2007
أي من المؤشرات المعتمدة في الدراسة تسبب النمو االقتصادي في كل من الجزائر، مصر، إيران، وسودان، باإلضافة إال 

قط يسبب النمو االقتصادي في كل من البحرين، األردن وتونس، أما باقي الدول ، فتبين أن هناك أنه يوجد مؤشر واحد ف
- 1960خالل الفترة  Sassi et al.(2013)10أكثر من مؤشر واحد يسبب النمو االقتصادي بها، بينما أوضحت دراسة 

الي تأثير سلبي مباشر على النمو ، أن للتطور المGMMii، وباالعتماد على تقديرات طريقة العزوم المعممة  2009
، وال يمكن للدول قيد الدراسة أن تستفيد من التطور المالي إال إذا حققت مستوى متقدم  MENAاالقتصادي بدول 

أن التطور المالي يؤثر إيجابيا  Ben-Jedidia et al.(2014)11 ، وأكد ICTiiiمن التطور في تكنولوجيا المعلومات
الل دراسته حالة تونس واستخدامه منهجية الفجوات الزمنية الموزعة ، وبالسعودية استخدم على النمو االقتصادي من خ

Samargandi et al.(2014)12  واستنتج أن النمو االقتصادي 2010-1968نفس المنهجية على بيانات الفترة ،
 Omriات ،في حين توصل بالسعودية يتأثر إيجابيا بالتطور المالي بالقطاعات خارج المحروقات عكس قطاع المحروق

et al.(2015)13  إلى أن للتطور المالي تأثير إيجابي  2011-1990من خالل استخدامه المعادالت اآلنية خالل الفترة
وهي الجزائر، مصر، إيران، األردن، المغرب وتونس، وكشفت نتائج  MENAدولة من دول  12دول من أصل  06بــ

                                                             
i Autoregressive Distributed Lag 

ii Generalized Method of Moments 

iii Information and Communications Technology 
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، أن 2012- 1980خالل الفترة  Kenza et al.(2016)14راسة بد PMGiمقدرات وسط المجموعة المدمجة 
الوساطة المالية لها تأثير سالب في األجل القصير والطويل على اقتصاديات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وبدراسة 

وباالعتماد على تقديرات طريقة المربعات  2014-2000خالل الفترة Boukhatem et al.(2017)15أخرى أعدها 
، كشفت النتائج أن التأثير اإليجابي للبنوك اإلسالمية على النمو االقتصادي مرتبط بالنوعية  FMOLSiiصغرى المعدلة ال

 .المؤسساتية الجيدة
 :السياحة .2
ل عليه من طرف العديد من الدول كأحد مصادر النمو االقتصادي، خاصة تلك الدول التي ال تتميز   ُعوَ القطاع السياحي ي

يعية، أو تلك التي حافظت على أصالة تاريخها من عمران أو أثار حضاراتها، لكن الدراسات التجريبية بثرواتها الطب
باختالف فتراتها ونماذجها القياسية باإلضافة إلى عيناتها اختلفت في نتائجها بخصوص دور السياحة في النمو 

، فباستعمال  1997- 1975خالل الفترة  على حالة اسبانيا Balaguer et al.(2002)16االقتصادي، بداية بدراسة  
، أوضحت النتائج النمو االقتصادي باسبانيا يستفيد إيجابيا Grangerللتكامل المشترك و سببية  Johansenمنهجية 

-1980أثناء الفترة  ARDLمن خالل استعمال منهجية  Lee(2012)17من السياحة الدولية، لكن بسنغفورة توصل 
تأثير مباشر على النمو االقتصادي، لكن لها تأثير غير مباشر من خالل الواردات،  أن السياحة ليس لها 2007

أن بباكستان السياحة الدولية  Jalil et al.(2013)18توصل  2011-1972وباستعمال نفس المنهجية خالل الفترة 
ماده على نتائج منهجية باعت Tang et al.(2015)19تؤثر إيجابيا على النمو االقتصادي، نفس الشيء بماليزيا، توصل 

Johansen  للتكامل المشترك ومتجه نموذج تصحيح الخطأVECMiii  أن النمو االقتصادي بماليزيا يتأثر إيجابيا
 . بالسياحة 

على تركيا خالل الفترة  Orturk et al.(2009)20بخصوص دراسات شمال إفريقيا و الشرق األوسط نرد دراسة 
، استنتجوا أنه ال توجد عالقة تكامل المشترك ما  ARDLومنهجية  VECM، فباستخدام كال من  1987-2007

ذلك من خالل استخدامه نفس المنهجيتين على  Katircioglu(2009)21بين السياحة والنمو االقتصادي بتركيا، وأكد 
-1980حالة تونس والمغرب خالل الفترة  Bouzahzah et al(2013)22كذلك درس .2006-1960الفترة 
، كشفت نتائج دراستهم أنه توجد عالقة Grangerللتكامل المشترك وسببية  Johansenتخدام منهجية وباس 2010

على المدى القصير في اتجاه واحد تتجه من السياحة إلى النمو االقتصادي، وبالتالي ووفق استنتاجاتهم أن السياحة ال 

                                                             
i Pooled Mean Group 

ii Fully modified least squares 

iii Vector error correction model   
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 Al-Mulali et al.(2013)23اسة، لكن توصل تعتبر كمحرك للنمو االقتصادي على المدى الطويل بالدول محل الدر 
إلى وجود عالقة تكامل مشترك مابين النمو االقتصادي والسياحة، وأن السياحة تؤثر إيجابيا على النمو االقتصادي ، كما 

و ذلك باعتماد منهجية  2012- 1985أكد سببية السياحة نحو النمو االقتصادي بدول شرق األوسط خالل الفترة 
، Granger، باإلضافة إلى سببية DOLSi، تقديرات المربعات الصغرى الديناميكية Pedroniلــشترك التكامل الم

واستخدامه كل من منهجية السالسل   MENAدولة من منطقة  24من خالل دراسته  Tang et.al(2014)24وأكد 
ود إيجابيا النمو االقتصادي أن السياحة تق  2009إلى  2001الزمنية المقطعية والساكنة على الفترة الممتدة من 

 .بالمنطقة
 :االنفتاح التجاري .3
نها من خالل لطالما حاولت نظريات التجارة الخارجية توضيح مكاسب الدول الناتجة عن التبادل التجاري ما بي 

فعال االنفتاح التجاري، و تسلسلت الدراسات التطبيقية منذ ذلك الحين إلى اختبار ما إذا كان التخصص في اإلنتاج و 
االنفتاح التجاري يعود بالنفع على الدول أم ال، واختلفت أوجه النظر باختالف حاالت الدول والفترات باإلضافة إلى 

على الدول  Fosu(1990)25نماذج القياس، ومن بين الدراسات التي اطلعنا عليها بخصوص هذه الفرضية نجد دراسة 
حيث كشفت نتاج االنحدار المجمع أن الصادرات لها تأثير إيجابي  ،1980-1960اإلفريقية األقل تطورا  خالل الفترة 

- 1963على كوريا خالل الفترة  Awekuse(2005)26على النمو االقتصادي بهذه الدول، كما أوضحت نتائج دراسة 
و سببية  VECM، أنه توجد عالقة في اتجاه متبادل ما بين الصادرات والنمو االقتصادي بناءا على نموذج  2001

Granger وأكد ،Awokuse(2007)27  أن االنفتاح التجاري يحفز النمو االقتصادي من خالل دراسته كل من
، بينما لم يجد Grangerللتكامل المشترك و سببية  Johansenبلغاريا، جمهورية التشيك وبولندا بناءا على منهجية 

Pistorsi et al.(2012)28 مو االقتصادي بإيطاليا بناءا على نفس المنهجية، دالئل قوية حول فرضية الصادرات تقود الن
أن  2008-1990خالل الفترة  ARDLمن خالل اعتمادهم على منهجية  Shabaz et al.(2011) 29في حين أكد 

 Hye et al.(2013)30الصادرات ترتبط إيجابيا بالنمو االقتصاد بباكستان، و بناءا على نفس المنهجية أشارت نتائج 
ية أن الصادرات تقود النمو االقتصادي بكل الدول قيد الدراسة عدا باكستان، وبكرواتيا استخدم على ست دول أسيو 

Drisaki et al.(2014)31  وكشفت نتائج دراساتهم وجود عالقة سببية 2012-1994نفس المنهجية خالل الفترة ،
توصل إلى أن  Were(2015)32ي، أما في اتجاه متبادل على المدى القصير والبعيد ما بين الصادرات والنمو االقتصاد

تأثير االنفتاح التجاري يختلف باختالف مستوى الطور، حيث استخدم تحليل االنحدار على بيانات مقطعية خالل الفترة 
، وكشفت نتائج دراسته أن االنفتاح التجاري يؤثر إيجابيا ومعنويا على النمو االقتصادي )متوسط الفترة( 1991-2011

جنوب (مة، والدول النامية ، لكن هذا التأثير االيجابي غير معنوي بالدول األقل تطورا، أما بأفريقيا بالدول المتقد
                                                             

i Dynamic least squares 
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إلى أن العالقة ما بين االنفتاح التجاري و النمو االقتصادي هي عالقة غير  Zahonogo (2016)33، توصل )الصحراء
، بينما 2012-1980المدمجة خالل الفترة بناءا على نتائج مقدرات وسط المجموعة  Uخطية وتأخذ شكل معكوس 

أوضحت نتائج تقديرات المربعات الصغرى المعدلة والدينامكية أن تأثير الصادرات إيجابي على النمو االقتصادي 
 .2014-1985خالل الفترة  Ee(2016)34بالمنطقة بناءا على دراسة أخرى من إعداد 

دول، وبناءا  08على  Husein(2010)35لشرق األوسط نرد دراسة أما الدراسات التي اهتمت بمنطقة شمال إفريقيا وا
اتضح أن الصادرات تؤدي إلى النمو القتصادي بكافة دول قيد الدراسة عدا  Grangerوسببية  VECMعلى نموذج 

إلى  GMM، وأشارت تقديرات  2011-1960دولة خالل الفترة  Karam et al.(2015)36 21السودان،  ودرس 
 Hozouriذلك بدراسة  GLSiتجاري يؤثر إيجابيا على النمو االقتصادي بالمنطقة ، وأكدت تقديرات أن االنفتاح ال

  .دولة 17على  37(2017)
 ):FDI(االستثمار األجنبي المباشر  .4

يعد في بعض الدراسات من أهم محددات النمو االقتصادي، بل و حتى يوجد من يعتبره بأنه يمكن أن يحل محل التجارة 
التسويقية ، ية و ألن البلد المضيف يمكن أن يستفيد منه من عدة زوايا، كنقل التكنولوجيات، والمعارف اإلدار  الخارجية ،

باإلضافة إلى إمكانية هذا النوع من االستثمار الدولي في ترقية صادرات البلد المضيف، كما توجد بعض الدراسات التي 
ألجنبي المباشر كتدمير الصناعات الناشئة والمؤسسات الصغيرة أجمعت على اآلثار السلبية التي تصاحب االستثمار ا

والمتوسطة ، إذ يصعب أن تنافس منتجات هذه األخيرة المنتجات األجنبية التي يعتمد في صناعتها على تكنولوجيات 
ددة، فبماليزيا متطورة، والدراسات التي بحثت في تأثير االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي هي عديدة ومتع

، 2007إلى  1970على فترة زمنية تمتد من   GMMو باستخدام المعادالت اآلنية مع تقديرات طريقة العزوم المعممة 
أن الزيادة في مخزون االستثمار األجنبي المباشر يساهم في ارتفاع النمو االقتصادي  Anwar et al.(2011)38استنتج 

، استخلص 2010-1981على باكستان خالل الفترة  Saqib et al.(2013)39بماليزيا، و في دراسة أخرى أعدها 
 Dristaki etبخصوص كرواتيا، اختبر  . فيها أن النمو االقتصادي بباكستان يتأثر باالستثمار األجنبي المباشر،

al.(2014) 40  نبي المباشر ، وكشفت النتائج أن االستثمار األج2012-1994العالقة السببية الدينامكية خالل الفترة
وبالدول اإلفريقية وخالل الفترة . ال يؤدي إلى النمو االقتصادي سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل

على بيانات السالسل الزمنية المقطعية ، توصل  GMMتقديرات  Gui-Diby(2014)41 ، استخدم 1980-2009
أما . 2009-1995، وإيجابي أثناء الفترة 1994تى ح 1980كان سلبي أثناء الفترة   FDIالباحث إلى أن تأثير 

 VECMمتجه تصحيح الخطأ  Szkorupova(2014)42، استخدم  2010- 2001بسلوفاكيا وخالل الفترة 
 . تأثير إيجابي على النمو االقتصادي FDIوتوصل إلى أن لــ

                                                             
i Generalized least squares 
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من طرف  2008- 1970خالل الفترة  ARDLوبتونس وباستخدام منهجية الفجوات الزمنية الموزعة 
Beloumi(2014) 43 أوضحت نتائج ،Granger  أنFDI  ال يسبب معنويا النمو االقتصادي في المدى القصير

، وباستخدام متجه االنحدار الذاتي لكل ) دولةMENA )17على دول  Abdouli et al.(2016)44 بتونس ،وبدراسة
نتجوا أن االستثمار األجنبي المباشر له تأثير ، است2012-1990دولة على حدا، ثم كافة الدول مجتمعة خالل الفترة 

إيجابي ومعنوي إحصائيا على كل اقتصاد الدول قيد الدراسة عدا لبنان، تركيا، واليمن ، كما أوضحت النتائج الخاصة 
إلى أن  Roy et al(2016)45كذلك توصل . بمجموع الدول أن له تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا على النمو االقتصادي

دولة واستعماله تحليل االنحدار  18تثمار األجنبي المباشر يساهم إيجابيا في اقتصاديات المنطقة من خالل دراسته االس
من  Gammoudi et al.(2016) 46في حين توصل . 2012- 2006لبيانات السالسل الزمنية المقطعية أثناء الفترة 

، أن  فقط دول مجلس 2009-1985معممة خالل الفترة خالل تحليله للمنطقة اعتمادا على تقديرات طريقة العزوم ال
من تستفيد من االستثمارات األجنبية المباشرة ، وارجع سبب عدم استفادة  MENAالتعاون الخليجي من بين باقي دول 

  .باقي الدول من هذا النوع من االستثمار إلى ضعف اإلطار المؤسساتي بها كسياسة االنفتاح المالي
  لقياسمنهجية ا: ثانيا 

، ويطلق على هذا النوع من البيانات  2015إلى  2001دول، وتمتد فترة الدراسة من  09تتضمن عينة الدراسة  
بالسالسل الزمنية المقطعية ، حيث يعتمد هذا النوع من البيانات على بعدين، البعد األول يشير بعد السالسل الزمنية، 

سيتم تقدير ثالث نماذج ، األول يشير إلى نموذج االنحدار المجمع  والبعد الثاني يشير إلى البيانات المقطعية، و
POLSi الثاني يشير إلى نموذج اآلثار الثابتة ،FEMii بينما يشير النموذج الثالث إلى نموذج اآلثار العشوائية ،
REMiii وسيتم االختيار ما بين نتائج النماذج بإجراء اختبارات إحصائية ، األول هو اختبار ،Wald )حصاءة إF ( الذي

الذي نهدف من  LM، واالختبار الثاني هو اختبار  FEMونموذج  POLSنهدف من خالله إلى االختيار ما بين نموذج 
الذي يستعمل  Hausman، والثالث هو اختبار  REMو نموذج  POLSخالله إلى االختيار ما بين نموذج 

للنموذج المختار ) البواقي(خيص األخطاء العشوائية ، بعد ذلك يتم تشREMونموذج  FEMلالختيار ما بين نموذج 
باعتماد مجموعة من االختبارات اإلحصائية والتي تهدف إلى الكشف عن وجود أو عدم وجود مشاكل االنحدار والمتمثلة 

، ومشكل عدم  Heteroscedasticity  ، مشكل عدم ثبات التباين Autocorrelationفي مشكل االرتباط الذاتي
، وإذا تبين أن النموذج المختار يعاني من هذه Cross-sectional dependenceة البيانات المقطعية استقاللي

                                                             
i pooled least squares 

ii Fixed effect model 

iii Random effect model 
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التي تأخذ في االعتبار هذه المشاكل، والشكل التالي  PCSEiالمشاكل سيتم إعادة تقدير النموذج المختار بطريقة 
  : يوضح االختبارات اإلحصائية لالختيار ما بين نماذج البانل

  االختبارات اإلحصائية): 01(رقم  الشكل

 من إعداد الباحثين: المصدر

  : العينة والمتغيرات: ثالثا

التي توفرت فيها المشاهدات خالل فترة  MENAدول من دول شمال إفريقيا والشرق األوسط  09وقع االختيار على 
ر، األردن، لبنان، المغرب، عمان، ، وهذه الدول هي الجزائر، مص 2015إلى سنة  2001الدراسة والتي تمتد من سنة 

  : المملكة السعودية، تركيا واإلمارات، أما المتغيرات ومصدر جمع بياناتها هي موضحة بالجدول التالي
  متغيرات الدراسة) : 01(الجدول 

  المصدر المؤشر  المتغير
PGDP  البنك العالمي  )2010باألسعار الثابتة ( الناتج الداخلي الخام للفرد  
PEXP  البنك العالمي  )2010باألسعار الثابتة (الصادرات للفرد  

PGCFC   البنك العالمي  لقياس االستثمار المحلي) 2010باألسعار الثابتة (إجمالي تكوين رأس المال الثابت للفرد  
PGFCE   باألسعار الثابتة (النفقات النهائية الستهالك العام للحكومة للفرد لقياس اإلنفاق الحكومي

2010.(  
  البنك العالمي

                                                             
i Panel corrected standard errors 

 نماذج البانل

POLS FEM REM 

WALD LM HAUSMAN  
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PFDI  البنك العالمي  مخزون االستثمار األجنبي المباشر للفرد  
PTRS   البنك العالمي  )باألسعار الجارية( إيرادات السياحة الدولية للفرد  
LAB  البنك العالمي  القوى العاملة  
DVF  البنك العالمي  القروض الممنوحة من القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي لقياس التطور المالي  

  احثينمن إعداد الب: المصدر 

ـــى المتوســـطات ) 01(والملحـــق رقـــم   ـــى اإلحصـــاء الوصـــفي للمتغيـــرات المعتمـــدة فـــي الدراســـة ، حيـــث يشـــير إل يشـــير إل
واالنحرافــات لكــل الــدول  مجتمعــة ، وكــل دولــة علــى حــدا ،وبنــاءا علــى الملحــق بلــغ المتوســط الكلــي لنصــيب الفــرد مــن 

ـــاتج الـــداخلي ا  46837.73دوالر، وتحقـــق أعلـــى نصـــيب باإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بمتوســـط  12805.79لخـــام الن
دوالر ، كمــا بلــغ متوسـط نصــيب الفــرد مــن الصــادرات بالــدول محــل  2356.465دوالر، و أدنـى نصــيب بمصــر بمتوســط 

ــــ  7311.683الدراســـة  مصـــر أدنـــى  دوالر، وحققـــت 34229.8دوالر، حيـــث حققـــت اإلمـــارات أعلـــى متوســـط قـــدر بـ
دوالر، وتحقـــق  2857.115دوالر، أمــا متوســط نصـــيب الفــرد مــن االســـتثمار المحلــي فبلــغ  452.567متوســط قــدر بـــــ

دوالر، بينمـا بلـغ متوسـط نصـيب  414.505دوالر وأدنى نصـيب بمصـر بـــ 9376.136أعلى نصيب باإلمارات بمتوسط 
دوالر، وأدنــــى  4471.424ققتــــه اإلمــــارات وبلــــغ دوالر، أعلــــى متوســــط ح 1869.616الفــــرد مــــن اإلنفــــاق الحكــــومي 

دوالر، فـــي حـــين بلـــغ متوســط نصـــيب الفـــرد مـــن االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة  285.365متوســط حققتـــه مصـــر وبلـــغ 
ـــان بمتوســـط  3162.327 ـــه لبن ـــر متوســـط  8100.049دوالر، أعلـــى نصـــيب حققت ـــه الجزائ ـــى نصـــيب حققت دوالر، وأدن

دوالر، حيـــث  446.083ســـط الخـــاص بنصـــيب الفـــرد مـــن العائـــدات الســـياحية بلـــغ دوالر، بخصـــوص المتو  419.366
دوالر ، أمــا  8.419دوالر، وحققــت الجزائــر أدنــى نصــيب بمتوســط  1395.568حققــت لبنــان أعلــى نصــيب بمتوســط 

لبنـان  ، حققـت71.94فبلـغ متوسـطها ) نسبة القـروض الممنوحـة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي(نسبة التطور المالي 
  .10.71، وحققت الجزائر أقل نسبة قدرت بــ 182.535أعلى نسبة  قدرت بــ

  :وبناءا على ما جاء في الدراسات السابقة، فإن نموذج الدراسة سيكون من الشكل التالي
  

لوغـاريتم وبافتراض أن العالقة ما بين المتغير المتابع و المتغيرات المستقلة هي على شـكل كـوب دوغـالس، سـيتم إدخـال ال
  :النيبيري لحساب المرورنات ، وبالشكل التالي
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فتشـير ) 03(إلـى نمـوذج اآلثـار الثابتـة، أمـا العالقـة) 02(هي نموذج االنحدار المجمع، والعالقة ) 01(حيث تشير العالقة 
  .إلى نموذج اآلثار العشوائية

  النتائج : رابعا
، الـذي يشـير )02(هـي موضـحة فـي الملحـق ) 03(، والعالقـة )02(لعالقـة، وا) 01(إن نتائج التقديرات الخاصة بالعالقـة 

، REMونمـوذج اآلثـار العشـوائية  ،FEM، نمـوذج اآلثـار الثابتـة POLSإلـى تقـديرات كـل مـن نمـوذج االنحـدار المجمـع 
ــاLM، اختبــارWald، كمــا يوضــح هــذا الجــدول كــذلك نتــائج كــل مــن اختبــار PCSEsباإلضــافة إلــى تقــديرات  ر ، واختب

Hausmanونتائج اختبار ،LM واختبار ،Hausman  علـى ) 04(و الملحـق ) 03(هي موضحة بالتفصيل في الملحـق
،  POLSفال يمكـن لنـا قبـول الفـرض العـدم الـذي يشـير إلـى أن النمـوذج المناسـب هـو  Waldالتوالي، وبناءا على نتائج 

أنـه  LM، ويتضح كذلك مـن نتـائج اختبـار FEMناسب هو وبالتالي سنقبل بالفرض البديل الذي يشير إلى أن النموذج الم
، وســنقبل الفــرض البــديل الــذي يشــير إلــى أن  POLSســنرفض الفــرض العــدم الــذي يشــير إلــى أن النمــوذج المناســب هــو 

بعــد إجــراء اختبــار ف،  REMونمــوذج  FEM، ويبقــى لنــا االختيــار مــا بــين نمــوذج REMالنمــوذج المناســب هــو نمــوذج 
Hausman تبـــــين أن النمـــــوذج المناســـــب هـــــو نمـــــوذج ،FEM  ـــــار ـــــإجراء اختب ـــــك تـــــم تشـــــخيص النمـــــوذج ب ، بعـــــد ذل

Wooldridge  الختبار مشكل االرتباط الذاتي من الرتبـةAR(1) واختبـار ، Modified Wald  الختبـار مشـكل عـدم
، ونتـائج  )االرتبـاط التسلسـلي(وجـود التبعيـة المقطعيـة فـي البيانـات الختبـار مشـكل B-P/LM ثبـات التبـاين ، ثـم اختبـار 

علـى التوالي،حيـث يشـير الفـرض العـدم ) 07(، والملحق ) 06(، والملحق) 05(االختبارات الثالث هي مبينة في الملحق 
إلى عدم وجـود ارتبـاط ذاتـي مقابـل وجـود ارتبـاط ذاتـي فـي الفـرض البـديل، بينمـا يشـير الفـرض  Wooldridgeفي اختبار 

إلى ثبات التباين مقابل عدم ثبات التباين في الفرض البديل، في حين يشـير الفـرض  Modified Waldالعدم في اختبار 
ارتبــاط البــواقي مــا بــين الوحــدات مقابــل  ارتباطهــا فــي الفــرض البــديل،  ومــن  وجــود إلــى عــدم B-P/LMالعـدم فــي اختبــار 

م قبول الفرض العدم في االختبـارات الـثالث ، النتائج يتضح أن النموذج يعاني من المشاكل الثالث ،بمعنى أخر، سيتم عد
 PCSEs ويتضـح مـن نتـائج.يوضـح نتـائج التقـدير) 02(والملحـق رقـم . PCSEsلذلك تم إعادة تقديره باستخدام طريقـة 

، إال معامــل التطــور المــالي الــذي تبــين أنــه معنــوي  %1أن كــل معــامالت المتغيــرات معنويــة إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة 
، كمــا يتضــح كــذلك مــن النتــائج أن كــل المتغيــرات تــؤثر إيجابيــا علــى النمــو االقتصــادي إال االســتثمار % 5نــد إحصــائيا ع

 .األجنبي المباشر الذي يتضح أنه يخلف أثرا سلبيا على النمو االقتصادي للدول محل الدراسة
  :مناقشة النتائج: خامسا

مقارنـة ببــاقي  فـي النمــو االقتصـاديومي لــه دور إيجـابي وكبيـر تبـين أن اإلنفـاق الحكـ PCSEsبنـاءا علـى نتـائج تقــديرات   
، حيث وحسب النتائج اتضح أن لـه تـأثير إيجـابي ومعنـوي إحصـائيا عنـد  المحددات بدول شمال إفريقيا و الشرق األوسط

ـــة  ــــ%1مســـتوى معنوي ـــزداد معـــه النمـــو االقت %1، فـــإذا ازداد اإلنفـــاق الحكـــومي بــ ـــات العوامـــل األخـــرى، ي صـــادي مـــع ثب
، تليه الصادرات التي  اتضـح أنهـا ثـاني أهـم محـدد بالمنطقـة ، حيـث أشـارت النتـائج إلـى أن تـأثير الصـادرات %0.372بـــ
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، فــإذا ارتفعــت الصــادرات بنســبة %1معنــوي عنــد مســتوى معنويــة ول محــل الدراســة إيجــابي و علــى النمــو االقتصــادي بــد
، وهــذه النتــائج تؤكــد نتــائج دراســة كــل مــن % 0.303صــادي بنســبة ، مــع ثبــات العوامــل األخــرى، يــزداد النمــو االقت1%

Karam et al.(2015)  وHozouri (2017) . كما كشفت النتائج عن أهمية االستثمار المحلي في النمـو االقتصـادي
نمــو ،مــع ثبــات العوامــل األخــرى، يرتفــع ال%1، وأشــارت إلــى أنــه إذا ارتفــع االســتثمار المحلــي بــــ%1عنــد مســتوى معنويــة 

ـــ ، نفــس التــأثير اإليجــابي علــى النمــو االقتصــادي أظهــره كــل مــن القــوى العاملــة، الســياحة والتطــور %0.247االقتصــادي بـ
، مـــع ثبــات العوامــل األخــرى، يرتفــع الــدخل الحقيقــي للفـــرد %1المــالي، فحســب تقــديراتنا إذا ارتفعــت القــوى العاملــة بــــ

، مــــع ثبـــات العوامــــل األخــــرى، يرتفـــع النمــــو االقتصــــادي بــــــ  %1ة بــــــ، أمــــا إذا ارتفعــــت الســـياحة الدوليــــ %0.0609بـــــ
 Tangو  Al-Mulali et al.(2013)، وأهمية السياحة في النمو االقتصادي بالمنطقة استنتجها كل من  0.0441%

et.al(2014)  عكــس نتــائج كــل مــن ،Orturk et al.(2009) ، Katircioglu(2009)  وBouzahzah et 
al(2013)   .مـع ثبـات العوامـل األخــرى، يرتفـع النمـو االقتصــادي %1خصـوص التطـور المـالي ، اتضــح أنـه إذا ارتفـع بــــب ،
 Ghali(1999) ،Abu-Bader et al.(2008)     ،Omri etلكن وبناءا على نتائج دراسـة كـل مـن  ، 0.0103%

al.(2015)  لـة إلـى أخـرى بالمنطقـة، حيـث يتضـح أن ، يتضح أن تأثير التطور المالي على النمو االقتصادي يختلـف مـن دو
بعـض الــدول مــن دول شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط تســتفيد إيجابيـا مــن قطاعهــا المــالي، واألخــرى ال تســتفيد منــه، وهــذا 
راجع إلى التباين ما بين الدول في مدى تطور هذا القطاع ، باإلضافة إلى اخـتالف درجـة اعتمـاد دول المنطقـة علـى القطـاع 

بما فيه األسواق المالية في تحفيز واسـتدامة نموهـا االقتصـادي ، ألن حجـم التـأثير المقـدر بهـذه الدراسـة يتضـح أنـه المالي 
ـــائج أن النمـــو االقتصـــادي بالمنطقـــة ال يســـتفيد مـــن ) .  %0.0103(ضـــعيف  واعتمـــادا علـــى تقـــديراتنا، يتضـــح مـــن النت

حيــث   Roy et al(2016)و  Abdouli et al.(2016) االسـتثمار األجنبــي المباشــر، عكـس نتــائج دراســة كــل مـن 
كشفت النتـائج عـن التـأثير السـلبي والمعنـوي لهـذا المتغيـر علـى النمـو االقتصـادي، فـإذا ارتفـع االسـتثمار األجنبـي المباشـر 

ــــ%1بـــــ ، لكـــن وبـــالرغم مـــن هـــذا التـــأثير الســـلبي  %0.046، مـــع ثبـــات العوامـــل األخـــرى، يـــنخفض النمـــو االقتصـــادي بـ
شــر، قــد يكــون لالســتثمار األجنبــي المباشــر تــأثير إيجــابي بشــكل غيــر المباشــر علــى اقتصــاديات دول شــمال إفريقيــا المبا

والشـرق األوســط، مــن خــالل تــأثيره علـى مســتوى الصــادرات أو مــن خــالل تـأثيره علــى  مخــزون رأس المــال البشــري اللــذان 
لهم دور فعال في استدامة النمو االقتصادي ، كمـا يمكـن إرجـاع  تبين بناءا على العديد من الدراسات النظرية والتجريبية أن

 Gammoudiعدم استفادة دول المنطقة من هذا النوع من االستثمار إلى ضعف اإلطار المؤسساتي بالمنطقة كما أظهر 
et al.(2016)  بدراسته.  

  الخاتمة وأهم النتائج : سادسا
نميـــة المســـتدامة، جـــاءت هـــذه الدراســـة للتعـــرف عـــن مصـــادر النمــــو انطالقـــا مـــن فكـــرة أهميـــة النمـــو االقتصـــادي فـــي الت

االقتصادي بدول الشرق األوسط و شمال إفريقيا،باستخدام أحد منهجيات القياس االقتصادي وهي تحليـل االنحـدار علـى 
الثابتـة ،  اآلثـارج فبعد تقدير نماذج البانل المتمثلة في كل من االنحدار المجمـع، نمـوذ  بيانات السالسل الزمنية المقطعية ،



دراسة تجریبیة خالل ( -محددات النمو االقتصادي بدول الشرق األوسط وشمال إفریقیا-عبدلي لطیفة، .جلولي نسیمة، د.د
 -)2015- 2001الفترة 

 

 42 
 

  JFBE 2018   

العشـــوائية، ثـــم إجـــراء بعـــض االختبـــارات اإلحصـــائية لالختيـــار مـــا بـــين النمـــاذج الـــثالث، وأشـــارت نتــــائج  اآلثـــارونمـــوذج 
ــار الثابتــة حيــث خضــعت بــواقي هــذا النمــوذج  إلــى اختبــارات  االختبــارات اإلحصــائية إلــى ضــرورة اختيــار نتــائج نمــوذج اآلث

، وتبـــين مـــن نتـــائج هـــذه   االرتبـــاط التسلســـلي االرتبـــاط، عـــدم ثبـــات التبـــاين، واختبـــار التشـــخيص والمتمثلـــة فـــي اختبـــار
اعتمــاد علــى تقــديرات ب  االختبــارات اإلحصــائية أن النمــوذج يعــاني مــن هــذه المشــاكل، بعــد ذلــك تــم إعــادة تقــدير النمــوذج

PCSEs  أهم النتائج المتوصل إليها كالتاليكانت ،و:  
، إال معامــل التطــور المــالي الــذي تبــين أنــه معنــوي  %1يــة إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة كــل معــامالت المتغيــرات معنو  .1

 .% 5إحصائيا عند 
من أهم العوامل التي تساهم في زيادة النمـو االقتصـادي بمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا هـي اإلنفـاق الحكـومي  .2

حددين في اقتصـاديات الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، ، وهذه النتيجة تؤكد توقعاتنا بخصوص أهمية هذين الموالصادرات
 .ألن معظم هذه الدول تتميز بالموارد الطبيعية 

، القوى العاملة، السياحة والتطـور المـالي إيجابيـا فـي تحفيـز النمـو االقتصـادي بالمنطقـة محـل يساهم االستثمار المحلي .3
خاصـة بـدول الشـرق األوسـط تتوافـق مـع فرضـيتنا ، حيـث أن ، ونتيجة أهمية القطاع السياحي في النمو االقتصادي الدراسة

 .هي لبنان، تركيا، السعودية، مصر واإلمارات بمنطقة الشرق األوسط أكثر الدول زيارة من طرف األجانب
ـــأثير الســـلبي  .4 ـــى الت ـــائج دراســـتنا أشـــارت إل ـــى المنطقـــة ال جـــدوى منهـــا، ألن نت ـــي المباشـــر إل ـــدفقات االســـتثمار األجنب ت

، وهـذا مـا يؤكـد توقعاتنـا بخصـوص لـدول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـااألجنبي المباشر على النمو االقتصادي لالستثمار 
 .إشكالية مساهمة االستثمار األجنبي المباشر بشكل إيجابي في النمو االقتصادي

  : نذكر منها التوصيات،يمكن تقديم جملة من  النتائج،وبناءا على هذه 
نتجـات هـذه الـدول بالشـكل الـذي يزيـد لتسـويق مارة الخارجيـة ، و محاولـة إيجـاد أسـواق جديـدة رفع العوائق أمام التجـ .1

 .وبالتالي نموها االقتصادي من حجم صادراتها
دور األسـواق الماليـة فـي  المصـرفي وتوسـيعتكثيف الجهود في تطوير القطاع المالي من خالل تحسين خدمات القطـاع  .2

 .تمويل االستثمارات بهذه الدول
بالشــكل  يممارســة عملــه االســتثمار يســاعد المســتثمر األجنبــي المباشــر فــي تحســين منــاخ االســتثمار بهــذه الــدول بمــا  .3

التي تستهدف التجارة الخارجيـة و تشـجع  تحفيز النمو االقتصادي، ومحاولة استقطاب تلك االستثمارات في الذي يساهم
 . رة من هذا النوع من االستثمار الدولي، وإيجاد سبل االستفادة المباشرة وغير المباشالصادرات

من خالل تقديم خدمات سياحية حديثة تهـدف إلـى اسـتقطاب المزيـد مـن السـائحين القطاع السياحي  العمل على تعزيز .4
 .في إطار التنويع االقتصادي وذلك للرفع من الناتج الداخلي الخام الخاص بالقطاع السياحي
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ار فــي الــرأس المــال البشــري الــذي لــه دور فعــال فــي تعلــم تكنولوجيــات اإلنتــاج عــن طريــق االســتثمتكــوين اليــد العاملــة  .5
، وكــل ذلــك أو تلــك التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى البيئــة تلــك المصــاحبة لالســتثمار األجنبــي المباشــر الجديــدة، خاصــة

 .اإلدارية والتسويقيةاإلنتاجية، اكتساب المعارف من خالل بهدف تحسين اإلنتاجية، 
  : المالحق

  وصف المتغيرات) : 01(الملحق رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نتائج التقدير): 02(الملحق رقم 

 (POLS) (FEM) (REM) (PCSEs) 
VARIABLES lnPGDP lnPGDP lnPGDP lnPGDP 

     
lnPEXP 0.308*** 0.216*** 0.254*** 0.303*** 

 (0.0438) (0.0314) (0.0326) (0.0391) 
lnPGCFC 0.397*** 0.229*** 0.300*** 0.247*** 

 (0.0636) (0.0401) (0.0455) (0.0410) 
lnPGFCE 0.261*** 0.296*** 0.275*** 0.372*** 

 (0.0633) (0.0493) (0.0529) (0.0425) 
lnPFDI -0.115*** 0.0406** -0.0262 -0.0460*** 

Variable      |    Mean    Std. Dev.    Min        Max    |  Obse  
        -----------------+---------------------------------------                 

    
PGDP  overall |  12805.79  13969.81   1982.112   60434.67 | N =  135 
      between |            14311.65   2356.465   46837.73 | n =  9 
      within  |            3425.148   1017.206   26402.73 | T =  15 
PEXP  overall |  7311.683  10438.24   226.213    40322.44 | N =  135 
      between |            10923.94   452.567    34229.8  | n =  9 
      within  |            1446.406   319.6413   13404.32 | T =  15  
PGCFC overall |  2857.115  2798.84    306.2211   11974.63 | N =  135 
      between |            2833.6     414.508    9376.136 | n =  9             
          
      within  |            801.9334   580.9364   5455.607 | T =  15 
PGFCE overall |  1869.616  1644.996   266.2087   5915.121 | N =  135 
      between |            1679.972   285.3655   4471.424 | n =  9 
      within  |            422.5806   543.288    3313.313 | T =  15         
PFDI  overall |  3162.327  3127.788   142.1865   11902.46 | N =  135 
      between |            2732.692   419.366    8100.049 | n =  9 
      within  |            1759.446  -2948.948   8           T =  15   
PTRS  overall |  446.083   455.5843   3.165343   1850.528 | N =  132 
      between |            434.7759   8.419142   1395.568 | n =  9 
      within  |            190.7352  -700.3677   1099.68  | T = 14.67 
LAB   overall |  1.01e+07  9165187    801628     3.10e+07 | N =  135           
      between |            9518770    1308859    2.62e+07 | n =  9  
      within  |            1691172    4679105    1.50e+07 | T =  15   
DVF   overall |  71.94045  52.30785  -12.69827   206.1281 | N =  135 
      between |            52.60232   10.71037   182.5359 | n =  9 
      within  |            16.06852   36.23566   110.4202 | T =  15 
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 (0.0298) (0.0190) (0.0201) (0.0162) 
lnPTRS 0.0980*** 0.0207 -0.00568 0.0441*** 

 (0.0242) (0.0210) (0.0222) (0.00981) 
lnLAB 0.0771*** -0.360*** -0.170*** 0.0609*** 

 (0.0182) (0.0399) (0.0322) (0.0178) 
lnDVF 0.0217* 0.00623 0.000349 0.0103** 

 (0.0125) (0.00489) (0.00570) (0.00519) 
Constant 0.706* 8.575*** 5.588*** 1.163*** 

 (0.375) (0.666) (0.590) (0.320) 
Observations  132  132   132    132 

R-squared 0.973 0.816  0.996 
Number of ID  

LM TEST 
chibar2(01) = 

350.75*** 

   9 
WALD TEST: 

F(8, 116) = 
121.12*** 

    9 
HAUSMAN 

TEST 
chi2(7) = 
47.72*** 

    9 
AR(1) 
Wald 

chi2(7)= 
3192.88*** 

Standard errors in parentheses   
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 LMاختبار ):  03(الملحق 

      Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        lnPGDP[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                  lnPGDP |    .948711        .974018 
                       e |   .0031431       .0560637 
                       u |   .0187458       .1369152 
           Test:   Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =   350.75 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 Hausmanاختبار ):  04(الملحق رقم

           |      (b)          (B)            (b-B)    sqrt(diag(V_b-V_B)) 
           |     fixed        random       Difference          S.E. 
     -------------+------------------------------------------------------  
   lnPEXP  |    .2157417     .2542894       -.0385477               . 
   lnPGCFC |    .2293783     .300332        -.0709537                   
   lnPGFCE |    .2956065     .2749372        .0206693               . 
   lnPFDI  |    .0406249    -.0261866        .0668115                   
   lnPTRS  |    .0206833    -.0056789        .0263622               . 
   lnLAB   |   -.3596903    -.1696766       -.1900137        .0236627   
   lnDVF   |    .0062302     .0003492         .005881               . 
      -------------------------------------------------------------------- 
       b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
       B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
      Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       47.72 
                Prob>chi2 =      0.0000 
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  اختبار االرتباط الذاتي من الدرجة األولى   ):05(الملحق 

    Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
    H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,       8) =    111.166 
           Prob > F =      0.0000 

  ايناختبار عدم ثبات التب) : 06(الملحق 
  Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression 
model 
  H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 
  chi2 (9)  =      143.57 Prob>chi2 =      0.0000 

 عدم استقاللية البيانات المقطعية ):07(الملحق 

Correlation matrix of residuals: 
       e1        e2       e3       e4       e5       e6       e7       e8      e9 
e1    1.0000 
e2    0.1270   1.0000 
e3    0.2570   0.6449   1.0000 
e4    0.0765   0.2733   0.8525   1.0000 
e5   -0.0588   0.9517   0.5652   0.1925   1.0000 
e6   -0.6156   0.0208  -0.3351  -0.3306   0.1144   1.0000 
e7   -0.3598   0.6261  -0.0225  -0.2458   0.6674   0.2459   1.0000 
e8    0.1493   0.8598   0.5743   0.2483   0.8704  -0.1575   0.6069   1.0000 
e9   -0.0267  -0.7163  -0.8751  -0.6068  -0.6734   0.1188  -0.1785  -0.5508   1.0000 
Breusch-Pagan LM test of independence: chi2(36) =   117.362, Pr = 0.0000 
Based on 12 complete observations over panel units 
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